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stress prevalence in the police profession
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E-mail: slawek148@onet.eu

WSTĘP

Stres to zjawisko powszechne i# ka$dy cz"owiek go do%wiadczy". Ostatnio 
znacznie wzros"o zainteresowanie stresem zwi&zanym z#prac& zawodow&. 
Wielu przedstawicieli medycznych i#psychologicznych zaobserwowa"o, $e 

zagro$enie stresem wzrasta w# rozmiarach epidemicznych. Psychologowie i# so-
cjologowie jednog"o%nie stwierdzili, $e stres w#pracy ma zwi&zek z#negatywnymi 
postawami i#zachowaniami pracowników. Natomiast karda kierownicza stwier-
dzi"a, $e ujemne konsekwencje stresu zawodowego s& bardzo kosztowne.

Praca zawodowa to jedna z#najwa$niejszych form dzia"alno%ci cz"owieka. Odgry-
wa du$& rol! dla poczucia to$samo%ci, zaspokaja potrzeb! przynale$no%ci i#przy-
ja'ni, daje poczucie bezpiecze(stwa i#satysfakcji.

Abstract
)e article contains the de*nition of stress and lists its types. )e author presents stressors which 
are characteristic in the police profession. )ese are among others: participation in situations con-
nected with death, apprehension of aggressive (attacking) person, contact with victims of violence, 
the obligation to inform family and relatives about the death of their loved ones, searching for miss-
ing persons, participation in court proceedings as a#witness, providing protection of mass events and 
public events. In the article, there are presented statistical data concerning factors in+uencing stress 
prevalence among policemen. )e issue of stress prevalence in the police profession was undertaken 
due to the gravity of police tasks connected with security of citizens. Many medical representatives 
and psychological it observed, that threat grows up in epidemic sizes with stress. )is concerns also 
policeman’s profession.
Keywords: stress; work; the Police; causes; e!ects; events; profession.
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Wspó"cze%nie jednym z#wiod&cych zagro$e( zwi&zanych z#prac& jest stres. Jest 
wiele czynników, które zwi!kszaj& poczucie stresu np. spadek presti$u ró$nych 
zawodów, tak$e zawodu policjanta. Jest to niew&tpliwie zwi&zane ze zmianami 
postaw spo"ecznych, kwestionowaniem kompetencji, zmniejszeniem szacunku 
i#uznania, jak równie$ wzrostem braku zaufania ze strony otoczenia do pracow-
ników reprezentuj&cych dane zawody. Policja ma wiele zada( do wykonania m. 
in. jest to: utrzymanie bezpiecze(stwa i#porz&dku publicznego, pilnowanie oraz 
przestrzeganie prawa, %ciganie przest!pców oraz zapewnienie ochrony i#pomocy 
w# sytuacjach kryzysowych. Jest to bardzo stresuj&cy zawód. Policjant w#czasie 
s"u$by ma do czynienia z#agresj&, przemoc& i#ludzkim nieszcz!%ciem. Cz!sto jako 
pierwszy informuje rodziny o#%mierci ich bliskich. Staje przed trudnymi wybora-
mi, konieczno%ci& dostosowania si! do ró$nych sytuacji oraz szybkiego i#spraw-
nego podejmowania decyzji. Do%wiadcza silnego stresu po %mierci kolegów oraz 
podczas interweniowania w#sytuacjach ludzkiego cierpienia. Praca funkcjonariu-
sza ob*tuje w#zdarzenia wstrz&saj&ce, przykre.

PROBLEMATYKA	STRESU

Wspó"cze%nie poj!cie „stres” jest bardzo popularne. Cz!sto ludzie u$ywaj& go 
okre%laj&c niezwyk"e lub traumatyczne wydarzenia, stwierdzaj&c: „jestem ze-
stresowany”, „mam stresow& sytuacj!”. Bardzo cz!sto dla wielu ludzi g"ównym 
'ród"em stresu jest praca. To w#niej znaczna cz!%, po%wi!ca 1/3 swojego czasu 
w# wieku produkcyjnym i# po%wi!ca na ni& najwi!ksze zasoby energii *zycznej 
i#psychicznej.

Zgodnie ze -wiatow& Organizacj& Zdrowia stres to „chorob& stulecia”, mimo, $e 
nie jest on wytworem wspó"czesno%ci. Stres towarzyszy" cz"owiekowi od zarania 
dziejów. Dopiero wspó"cze%ni naukowcy podj!li si! bada( nad tym zjawiskiem 
i#zacz!li je opisywa, (Wrze%niewski 2000 : 19).

Poj!cie stresu wprowadzi" Hans Selye kanadyjski *zjolog, profesor Instytutu Me-
dycyny i# Chirurgii Eksperymentalnej Uniwersytetu w# Montrealu, który bada-
niom nad stresem po%wi!ci" czterdzie%ci lat swojego $ycia. W#oparciu o#ogromn& 
liczb! bada( eksperymentalnych, Selye doszed" do wniosku, $e „stres jest nieswo-
ist& reakcj& organizmu na wszelkie stawiane mu $&dania”. Tote$ o#reakcji organi-
zmu decyduje si"a bod'ca (wymagania), a#nie jego rodzaj (Selye 1978 : 25).

Selye twierdzi", $e nie ka$dy stres jest szkodliwy dla cz"owieka. Aktywacja pod 
jego wp"ywem mo$e by, pozytywn& si"& motywuj&c&, poprawiaj&c& zdrowie 
i# jako%, $ycia. Mówimy wtedy o# stresie konstruktywnym, pozytywnym czyli 
eustresie (eu = dobry, zdrowy). W# przeciwie(stwie do dystresu (dis = z"y, ne-
gatywny) czyli stresu destruktywnego. Na poni$szym wykresie przedstawiono 
wp"yw stresu na zdrowie (rys. 1), wraz ze wzrostem poziomu stresu poprawia si! 
samopoczucie i#zdrowie cz"owieka, jednak tylko do pewnego poziomu. Jest on 
wyznaczony przez punkt maksymalnej tolerancji stresu ze wzgl!du na osi&gane 
korzy%ci. Po jego przekroczeniu stres jest szkodliwy i#zagra$a zdrowiu.
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Rys. 1 Wpływ	stresu	na	zdrowie

M. K. Grzegorzewska tak jak H. Selye uwa$a, $e s"owo stres nie powinno wzbu-
dza, negatywnych skojarze(, gdy$ mo$e by, równie$ bod'cem dodatnim jako 
czynnik pobudzaj&cy do dzia"ania. H. Selye dokona" podzia"u stresu na pozytyw-
ny motywuj&cy do rozwoju, wzrostu i#zmiany oraz na negatywny czyli niszcz&cy 
i#niechciany (Grzegorzewska 2006 : 53).

W#literaturze przedmiotu wyst!puje wiele koncepcji stresu zawodowego m. in.:

• vero(ski model stresu,
• transakcyjny model stresu Coxa,
• koncepcja stresu zawodowego Kalimo,
• koncepcja stresu organizacyjnego Kahn i#Byosiere,
• koncepcja wymagania-kontrola R. Karaska,
• teoria indywidualno-%rodowiskowego niedopasowania Van Harrisona,
• model nierównowagi wysi"ek-nagroda Siegrista,
• model kompensowania napi!cia wzbudzanego przez wymagania pracy 

(DISC) de Jonge i#Dormanna,
• witaminowa koncepcja Warra (Ogi(ska-Bulik 2006 : 15).

CZYNNIKI	WPŁYWAJĄCE	NA	POWSTANIE	STRESU	U POLI-
CJANTÓW

Jak wiele ró$nych zawodów, tak te$ zawód policjanta dostarcza cz"owiekowi wiele 
satysfakcji, ale tak$e wielu obci&$e( psychicznych i#napi!,. Faktem jest, $e spo"e-
cze(stwo ma wobec policjantów du$e oczekiwania odno%nie wykonywanej przez 
nich pracy. Wynika to z#tego, i$ zawód policjanta nale$y do sektora us"ug spo-
"ecznych, gdzie nieustannie policjant ma kontakt z#lud'mi w#ró$nych sytuacjach 
np.: dba o# utrzymanie bezpiecze(stwa i# porz&dku publicznego, stoi na stra$y 
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przestrzegania prawa, %ciga przest!pców oraz zapewnia ochron! i#pomoc w#sytu-
acjach kryzysowych. Zawód policjanta wi&$e si! z#zaanga$owaniem w#$ycie in-
nych ludzi i#ogromn& odpowiedzialno%ci& za ich bezpiecze(stwo. Bardzo cz!sto 
praca jest nie tylko 'ród"em satysfakcji, ale te$ stresu, który wywo"uj& czynniki 
obiektywne i#subiektywne towarzysz&ce cz"owiekowi w#pracy. Zawód policjanta 
jest jednym z#najbardziej nara$onych na stresogenne warunki. W%ród czynników 
stresogennych wymienia si!: us"ugowy charakter pracy, nara$enie $ycia, dyspo-
zycyjno%, (24 godziny na dob!), trudno%, kontaktów interpersonalnych, presja 
publiczna, odbiór przez spo"ecze(stwo, kon+ikty organizacyjne, niska graty*-
kacja zawodowa, brak stabilizacji zawodowej, brak wsparcia spo"ecznego. Cz!sto 
praca policjanta wymaga sta"ego nara$ania $ycia, zdrowia i#godno%ci osobistej 
(Terelak 2007 : 388).

Sytuacj& stresuj&c& w# pracy jest mi!dzy innymi u$ycie broni s"u$bowej przez 
funkcjonariuszy. Jak wskazuj& statystyki KGP z#2012r. by"o 134 przypadki u$y-
cia broni, natomiast po zmianie sposobu kwali*kowania przypadków wydarze( 
z#broni& s"u$bow& od 2013r. sytuacja wygl&da w#nast!puj&cy sposób: 2013 rok 
– 29 przypadków u$ycia broni, a#117 wykorzystania broni s"u$bowej, 2014 rok 
– 25 przypadków u$ycia broni i#115 wykorzystania broni s"u$bowej.1 Niew&tpli-
wie 'ród"em stresu s& równie$ przypadki z#udzia"em samobójców, gdzie policjant 
zazwyczaj pojawia si! jako pierwszy na miejscu zdarzenia. Zgodnie z#wynikami 
zaprezentowanymi przez KGP z#2014 roku odnotowano 10207 zamachów samo-
bójczych, z#których 6165 zako(czy"o si! zgonem. Z#ogólnej liczby dokonanych 
zamachów samobójczych 8150 przypadków dotyczy"o m!$czyzn, przy czym z#tej 
liczby zgonami zako(czy"o si! 5237 zamachów. Do zamachów samobójczych 
najcz!%ciej dochodzi"o w# mieszkaniu - 4567 oraz w# pomieszczeniach zabudo-
wa( gospodarczych - 1442. Nast!pne w#kolejno%ci miejsce to piwnice i#strychy 
- 969, a#tak$e obszar parku i#lasu - 823. W#wi!kszo%ci zamachu dokonano przez 
powieszenie si! a$ 6582 przypadków, nast!pnie rzucenie si! z#wysoko%ci – 856, 
g"ównymi przyczynami s& przede wszystkim nieporozumienia rodzinne – 1358 
i#choroba psychiczna – 1101.2 Jak mo$emy zauwa$y, sytuacji wywo"uj&cych stres 
u# policjantów jest bardzo du$o. Przedstawione wy$ej statystyki to tylko cz!%, 
sytuacji, z#którymi funkcjonariusze maj& do czynienia na co dzie( obok eksplo-
zji materia"ów wybuchowych, handlu lud'mi, kradzie$y samochodów, przemocy 
w#rodzinie, przest!pczo%ci (cudzoziemców, kobiet, nieletnich), utoni!, czy zagi-
ni!,. Wszystkie te czynniki s& kumulacj& emocji, prze$y,, które z#czasem ujaw-
niaj& si! w#cz"owieku.

W# literaturze przedmiotu jest wiele ró$nych klasy*kacji 'róde" stresu w# pra-
cy policjanta, warto jednak zwróci, uwag! na model zaprezentowany przez N. 
Ogi(sk&-Bulik. Ma on ogólny charakter, który nie uwzgl!dnia poszczególnych 
pionów s"u$by. Prezentuje siedem kategorii czynników, które zwi&zane s& ze stre-
sem w#pracy policjanta. W#relacjach interpersonalnych w#miejscu pracy nale$y 
zwróci, uwag! na niew"a%ciwe relacje z#prze"o$onymi, podw"adnymi czy wspó"-
1 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-uzycie-przez-po -

li/51797,Uzycie-broni-sluzbowej-przez-policjantow.html	z dnia	14.01.2017r.
2 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/110594,Samoboj-

stwa-2014.html	z dnia	14.01.2017r.
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pracownikami, jak równie$ brak wsparcia spo"ecznego w# pracy. Do stresorów 
zwi&zanych ze sposobem wykonywania pracy nale$y zaliczy,: presj! czasu, nie-
rytmiczno%, i#zmianowo%, pracy, konieczno%, podejmowania szybkich decyzji, 
ryzyko utraty zdrowia lub $ycia oraz du$& ilo%, pracy papierkowej. Kolejn& ka-
tegori& s& stresory zwi&zane z#równoczesnym funkcjonowaniem w#organizacji 
i#poza ni&. Mówi si! tutaj o#cz!stych kon+iktach z#pracownikami i#cz"onkami ro-
dziny, które s& wynikiem ich zaniedbywania z#powodu dyspozycyjno%ci i#24-go-
dzinnego systemu pracy.

Nast!pna kategoria stresorów zwi&zana jest z# przebiegiem kariery zawodowej 
czyli s& to: znikome mo$liwo%ci awansu, braku nagród, wyró$nie(, pochwa" 
w#pracy oraz poczucie braku sta"o%ci pracy.

Grup& pi&t& s& czynniki stresogenne zwi&zane z#pe"nieniem ról organizacyjnych 
np.: nadmierne, niejednoznaczne czasem sprzeczne wymagania i# oczekiwania 
przez prze"o$onych, du$a odpowiedzialno%,, ma"y wp"yw na podejmowanie de-
cyzji.

G"ównym za% stresorem zwi&zanym z#systemem prawnym jest oczekiwanie na 
rozprawy, trwaj&ce cz!sto d"ugie lata i# nie zawsze zako(czone sprawiedliwym 
wyrokiem w#opinii policjantów.

Źródło: N.	Ogińska-Bulik,	Stres	zawodowy	u policjantów.	Źródła	–	Konsekwencje	–	Zapobiega-
nie,	wyd.	Wyższa	Szkoła	Humanistyczno-Ekonomiczna,	Łódź	2003,	s.48.

Wa$n& kategori& s& równie$ stresory zwi&zane z# oczekiwaniami spo"ecznymi. 
Zdarza si!, $e funkcjonariuszom ci!$ko jest sprosta, pewnym stereotypom zwi&-
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zanym z# rol& odwa$nego policjanta, o# wysokiej odporno%ci psychicznej, który 
radzi sobie w#ka$dej sytuacji. Wizerunek takiego policjanta mo$e by, dla nie-
których funkcjonariuszy dodatkowym obci&$eniem i#'ród"em stresu zwi&zanym 
z#wykonywanym zawodem (Ogi(ska-Bulik 2003 : 49-50).

Zawód policjanta nara$ony jest na du$e ryzyko i# konieczno%, kontrolowania 
sytuacji. Od postawy funkcjonariusza, jego zachowania, nieustannej czujno%ci 
zale$y nie tylko ich bezpiecze(stwo, ale te$ jako%, udzielanej pomocy innym lu-
dziom. Bardzo cz!sto zobowi&zani do ci&g"ej czujno%ci w#pracy, staj& si! nieufni 
w#$yciu prywatnym. S& zazdro%ni, podejrzliwi i#dopatruj& si! ukrytych motywów. 
W# konsekwencji staj& si! zamkni!ci w# sobie oraz w# stosunku do najbli$szych 
osób, izoluj& siebie i#swoje rodziny. Bywa, i$ pewni swojego autorytetu jaki daje 
im praca chc& te$ w#domu narzuca, swoj& wol! rodzinie. Policjantom trudno jest 
rozwi&zywa, swoje problemy w#drodze ugody czy negocjacji (Terelak 2007 : 391).

Cz!sto mówi si! o#ci!$kich nerwicach depresyjno-l!kowych wyst!puj&cych u#po-
licjantów, jednak rzadko s& one ujawniane. Zwi!kszy"a si! liczba samobójstw, 
jednak niewielu policjantów korzysta z#pomocy psychologa czy psychiatry. Jak 
twierdzi policyjny psychiatra g"ówn& przyczyn& nerwic i#przem!czenia jest brak 
umiej!tno%ci roz"adowania stresu. Powodem jest rywalizacja, ch!, wykazania 
si!, wewn!trzne zamkni!cie, które cz!sto jest pocz&tkiem zaburze( psychicznych 
lub prowadzi do zjawiska wypalenia zawodowego (Terelak 2007 : 391-392).

Specy*czn& prac& policjanta wyró$niaj& stresory, które s& dla niej charaktery-
styczne. Dzi!ki przeprowadzonym badaniom Brown i#Campbell wyró$nili:

• udzia" w#sytuacjach zwi&zanych ze %mierci&,
• aresztowanie agresywnej (atakuj&cej) osoby,
• kontakty z#o*arami przemocy,
• powiadamianie rodziny i#krewnych o#%mierci bliskiej im osoby,
• poszukiwania zaginionej osoby,
• uczestnictwo w#rozprawach s&dowych w#charakterze %wiadka,
• zabezpieczenie i# ochrona masowych imprez oraz wydarze( publicznych 

(Ogi(ska-Bulik 2003 : 43). 

Badania przeprowadzili równie$ J. Violanti i#F. Aron w#Nowym Jorku przedsta-
wiaj&c obszerniejsz& klasy*kacj! stresorów zwi&zanych z#prac& funkcjonariusza 
policji. S& to m.in.:

• zabicie osoby w#czasie s"u$by,
• zabicie kolegi – policjanta,
• widok zmaltretowanego dziecka,
• po%cigi za przest!pcami,
• praca zmianowa,
• u$ycie si"y,
• z"e relacje z#partnerem,
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• wypadek samochodem s"u$bowym,
• ma"a liczba policjantów,
• wzrost przest!pczo%ci,
• zawiadamianie o#%mierci,
• obrona przed "apówkarstwem,
• k"ótnie rodzinne,
• kon+ikty zawodowe,
• zbyt du$a dyscyplina,
• negatywna opinia masmediów,
• niewystarczaj&ce wyposa$enie,
• nara$anie si! na ból, a#nawet %mier,,
• biurokracja i#inne (Ogi(ska-Bulik 2003 : 44-45).

Wspó"cze%nie zawód policjanta jest do%, presti$ow& prac& i#coraz wi!cej m"odych 
ludzi wyra$a ch!, jej podj!cia. Jednak w%ród wielu pozytywnych stron, takich jak 
np. sta"a pensja, emerytura po 25 latach pracy s& te$ i#negatywne zwi&zane z#cho-
robami zawodowymi np. stres, alkoholizm, na które m"odzi ludzie nie zwracaj& 
uwagi wst!puj&c do s"u$by w#policji.

Chc&c dog"!bnie zapozna, si! z#problemem stresu w#zawodzie policjanta w#2012 
roku przeprowadzi"em badania w%ród funkcjonariuszy KP w#Mi!dzyrzecu Pod-
laskim.

W#wyniku anonimowych bada( ankietowych stwierdzono, $e a$ 80 % respon-
dentów do%wiadcza stresu w# pracy zawodowej. .ród"em powstawania sytuacji 
stresuj&cych wed"ug 60% ankietowanych jest niedostateczne wyposa$enie miej-
sca pracy, co utrudnia wykonywanie powierzonych zada(. U#35% respondentów 
s& to kon+ikty ze wspó"pracownikami, przez które wytwarza si! nieprzyjemna 
atmosfera niech!ci w#miejscu pracy. Wi!kszo%, funkcjonariuszy, bo a$ 70% od-
czuwa *zjologiczne skutki stresu, a#w#szczególno%ci s& to: bóle g"owy - 40%, pod-
wy$szone ci%nienie 30%, za% 30% nie odczuwa $adnych *zjologicznych objawów 
stresu. 30% policjantów odczuwa psychiczne skutki stresu tj.: nerwowo%, - 15%, 
bezsenno%, - 15%, natomiast 70% ankietowanych nie odczuwa takich skutków. 
Zdecydowana wi!kszo%,, bo a$ 90% funkcjonariuszy walczy ze stresem. Badani 
policjanci stosuj& ró$norodne sposoby radzenia sonie ze stresem, po"owa z#funk-
cjonariuszy w#wolnym czasie zajmuje si! swoim hobby, sp!dzaniem wolnego cza-
su z#rodzin& - 20% lub ,wiczeniami *zycznymi - 20%. S& i#te$ tacy, którzy w#wy-
niku stresu nadmiernie pal& papierosy.

SPOSOBY	RADZENIA	SOBIE	ZE	STRESEM	W ZAWODZIE	POLI-
CJANTA

Jest wiele czynników wywo"uj&cych stres w# zawodzie policjanta, jednak s& te$ 
sposoby, aby unikn&, sytuacji stresuj&cych. Nale$y dobrze zorganizowa, i#zapla-
nowa, dzie( powszedni, w#którym powinien by, przewidziany odpowiedni czas 
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na: sen, wykonanie porannych czynno%ci bez po%piechu, pokonanie drogi do pra-
cy bez zb!dnego napi!cia zwi&zanego z#ewentualno%ci& spó'nienia si!, realizacj! 
obowi&zków zawodowych oraz czynny wypoczynek (Wrze%niewski 1999 : 12).

Koncepcja zaproponowana przez Schwarzera i#Tauberta uwzgl!dnia czas wyst&-
pienia stresuj&cego wydarzenia. Wyró$nili oni 4 rodzaje przebiegu radzenia so-
bie ze stresem:

• reaktywne – ma na celu kompensowanie krzywdy, "agodzenie problemu lub 
straty,

• antycypacyjne – dotycz&ce wydarzenia, zagro$enia, które mo$e wyst&pi, 
w#bliskiej przysz"o%ci,

• prewencyjne – odnosz&ce si! do gromadzenia zasobów, które pozwol& zmniej-
szy, skutki przysz"ych wydarze( losowych,

• proaktywne – zwi&zane z#przysz"ymi wyzwaniami, a#tak$e polegaj&ce na gro-
madzeniu zasobów u"atwiaj&cych wykorzystanie przysz"ych szans (Terelak 
2008 : 311).

Jedn& z#najcz!%ciej spotykanych klasy*kacji stylów radzenia sobie ze stresem jest 
empiryczna podawana przez N. S. Endlera i#J. D. A. Parkera wywodz&ca si! z#po-
znawczej teorii stresu Lazarusa i#Folkmana, którzy wyró$niaj& nast!puj&ce style:

1. Styl skoncentrowany na zadaniu – oznaczaj&cy podejmowanie wszelkich wy-
si"ków maj&cych na celu rozwi&zanie problemu. Jednostka skupia swoj& uwag! 
na radzeniu sobie z#zadaniem oraz na planowaniu rozwi&zania tego problemu.

2. Styl skoncentrowany na emocjach – jest to styl w#którym osoby w# sytuacji 
stresowej maj& tendencje do koncentracji uwagi na sobie i#swoich prze$yciach 
emocjonalnych.

3. Styl skoncentrowany na unikaniu – jednostka charakteryzuj&ca si! tym sty-
lem koncentruje si! na unikaniu sytuacji stresowych oraz wystrzegania si! 
my%lenia, prze$ywania oraz do%wiadczania takiej sytuacji anga$uj&c si! przy 
tym w# czynno%ci zast!pcze takie jak zakupy, Internet czy jedzenie (Terelak 
2008 : 307).

Zdaniem Quicka eustres pozytywnie oddzia"uje na samopoczucie, elastyczno%, 
i#przystosowanie do nowych lub zmieniaj&cych si! warunków otoczenia. Prze-
zwyci!$enie stresu mo$e by, te$ 'ród"em energii, stymulatorem wzrostu i#rozwo-
ju w#podejmowaniu nowych wyzwa(. Pozytywna rola stresu zwi&$e si! z#wyzwa-
laniem pozytywnych emocji, które sprzyjaj& zdrowiu (Ogi(ska-Bulik i#Juczy(ski 
2010 : 84).

Mamy tak$e indywidualne formy radzenia sobie ze stresem, przyk"adem mo$e 
by, podzia" przedstawiony przez Klausa i#Baileya:

• ,wiczenia *zyczne – zalicza si! do nich: gimnastyk!, aerobik oraz sport wy-
czynowy;

• dba"o%, o#zdrowie – racjonalne $ywienie (odpowiednia ilo%, witamin, cukru, 
soli, t"uszczów), w"a%ciwy sen, brak u$ywek;
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• relaksacja – unikanie napi!cia mi!%niowego i#psychicznego, korzystanie z#tre-
ningów: relaksacyjnych, autogennych, medytacji i#transcendentalnej, ,wicze( 
oddechowych, jogi itp.;

• masa$ – klasyczny, podwodny, bicze wodne itp.;
• umiej!tno%, komunikowania si! (w#tym pozawerbalna);
• pewno%, siebie;
• umiej!tno%, wspó"$ycia w#grupie;
• roz"adowywanie kon+iktów;
• "agodzenie skutków kryzysu;
• rozwi&zywanie problemu;
• redukcja l!ku przed %mierci& poprzez godne umieranie;
• nowa koncepcja zdrowia psychicznego Selye`go oparta na etyce wed"ug regu-

"y „integracja cia"a, rozumu i#ducha”;
• w"a%ciwa organizacja pracy;
• usuni!cie nieadekwatno%ci wyst!puj&cej mi!dzy wymaganiami a# w"asnymi 

mo$liwo%ciami;
• dba"o%, o# *zyczne %rodowisko pracy (naturalne, sztuczne) (Terelak 2008 : 

314-315).

ZAKOŃCZENIE

W# ka$dym zawodzie, tak$e w# policji istniej& sposoby zapobiegania negatyw-
nym skutkom stresu. W#komendach miejskich, powiatowych s& pe"nione dy$ury 
przez psychologów policyjnych, którzy prowadz& dzia"ania zmierzaj&ce do prze-
ciwdzia"ania zaburzeniom wywo"ywanym przez stres zawodowy. Udzielaj& po-
rad, konsultacji oraz indywidualnej pomocy policjantom i#pracownikom policji 
w#zwi&zku z#problemami wynikaj&cymi ze specy*ki wykonywanego zawodu oraz 
problemami natury osobistej. Wspieraj& metodami psychologicznymi wszystkich 
policjantów, szczególnie w# zakresie minimalizowania negatywnych nast!pstw 
zwi&zanych z# charakterem s"u$by. Podczas dy$urów psycholodzy rozmawiaj& 
z#policjantami na temat specy*ki ich pracy, stresu i#obci&$e(, jakich do%wiadcza-
j& w#s"u$bie oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.3
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